
Como conciliar a vida pessoal com as tarefas do trabalho? Hoje, apresentaremos em quais

hipóteses um servidor da UFF, que também é estudante, pode cumprir uma carga horária

diferenciada, sem comprometer as atividades realizadas dentro e fora da universidade.  

Se você é um técnico administrativo que se enquadra nesta situação ou ainda um chefe que tem

na sua equipe algum servidor estudante, fique atento às informações abaixo e veja de que forma

é possível proceder com este pedido. Embora estejamos praticamente no final do semestre letivo,

é sempre bom orientar os colaboradores que ainda estão com dúvida, até mesmo para que no

próximo ano os interessados se adequem aos novos procedimentos institucionais. 

Primeiramente, é necessário entender: em quais situações um servidor é considerado estudante?

Em praticamente todas as hipóteses, pois contempla cursos de ensino médio, técnico, supletivo,

graduação e pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado), desde que sejam

reconhecidos pelo MEC. Mas, atenção! A inscrição e o comparecimento em disciplinas isoladas,

algo muito comum em cursos de mestrado e doutorado por meio da matrícula especial, não se

insere neste quadro. 

Horário especial para jornada de trabalho: 
como garantir esse benefício?



Por mais que o “hall” de cursos seja extenso, a concessão do horário especial para esses grupos

depende de alguns fatores específicos, como: 

Não ocupação de cargo de direção ou recebimento de função gratificada; 

Comprovação da incompatibilidade entre o horário escolar e as atividades de trabalho,

mediante a apresentação da declaração emitida pela instituição de ensino;

Ausência de prejuízo ao exercício do cargo; 

E possibilidade de compensação semanal da carga horária exigida para o cargo (sem

ultrapassar mais que duas horas além da sua jornada regular diária). Lembrando que a

entrada e saída do servidor estudante não estão obrigatoriamente sujeitos ao horários de

funcionamento do órgão.

O interessado na concessão de jornada especial, se cumprir estes requisitos, deve abrir um

processo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e anexar toda a documentação necessária

e sugerida no passo a passo do processo, disponível neste link. Se, após análise, o pedido for

aprovado pela Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe), cabe ao servidor, em acordo com a

chefia, definir a compensação do horário e ainda preencher o formulário de frequência manual,

fornecido pela Progepe. 

Quanto ao sistema eletrônico de ponto do técnico administrativo estudante, ressalta-se que é

responsabilidade do chefe imediato operacioná-lo e homologar os pedidos de abono de falta do

servidor que fizer jus ao horário especial. No período de recesso escolar, o servidor deve retornar

às atividades do seu cargo em horário regular, com registro de frequência no sistema de ponto

eletrônico. É importante também esclarecer que a cada início de um novo semestre letivo, o

interessado deverá abrir um novo processo no SEI e inserir toda a documentação necessária para

nova avaliação da Progepe. 

Para mais informações, confira a Instrução de Serviço, publicada no mês de setembro.

http://www.uff.br/?q=processo/horario-especial-ao-servidor-estudante
http://www.noticias.uff.br/bs/2019/09/170-19.pdf


Você já conhece o Espaço Aberto de Aprendizagem e Gestão? Esse projeto de extensão,

oferecido pelo Departamento de Empreendedorismo e Gestão, busca trazer palestras e cursos

gratuitos para a comunidade nos temas relacionados a gestão de negócios. Você pode participar

como ouvinte ou ainda propor um curso. E se você quer aprender a investir, a hora é essa! No dia

22/10, às 19h, o especialista em finanças Carlos Eduardo Gadelha vai dar a palestra "Como

iniciar nos investimentos". Participe!

Para saber como propor um curso ou conferir a programação do espaço, acesse aqui.

Faltam poucos dias para começar a Semana do Servidor. Se você ainda não viu a programação

completa ou ainda não se inscreveu nas atividades, fique tranquilo, porque ainda dá tempo!

Ginástica laboral, oficina de escrita criativa, ballet fitness são algumas das ações previstas. 

Confira o calendário!

Conselhos Superiores: Pauta do CEPEx de 16/10/2019

A Agenda Acadêmica está chegando: ciência, arte e cultura vão agitar a UFF!

Agenda Acadêmica contará com atividades de acessibilidade e inclusão

Ajuste de Finanças da UFF

UFF informa sobre reabertura do sistema Velti para ajustes do ponto.

Projeto de extensão "Cinderela" - Campanha de doação de lenços e acessórios

RAD/2019: Ações de Extensão devem ser cadastradas no SIGProj até 31/10/2019

Proplan, em parceria com a EGGP, capacita servidores em planejamento estratégico

http://mbaexecutivo.sites.uff.br/espaco-aberto/
https://bit.ly/33AsgOY


Nota sobre o recesso de final de ano na UFF

Desenho Industrial e Hotelaria recebem conceito 5 do MEC

Voltado para estudantes universitários de diversas áreas, profissionais de saúde e para o público

em geral que deseja se informar sobre o tema, ocorrerá o IV Simpósio de Psiquiatria e

Saúde Mental. Participe!

| Dia 18/10 das 08h30 às 12h30, no HUAP

O Curso de Capacitação para Mulheres com Câncer de Mama vai ajudar mulheres a aprender um

novo ofício em gastronomia e confeitaria. Junte-se a nós!

| Dia 18/10, às 10h, no Plaza Shopping Niterói

Está chegando a Agenda Acadêmica! Na programação desse ano estarão incluídos a Tenda da

Sustentabilidade, o evento musical "Breaktime Sessions" e também uma 2ª edição do UFF nas

Praças, que rolou em maio desse ano. Confira a programação!

| Dias 21 a 27/10, horários variados, em diferentes campi da UFF

A Ascensão e o Protagonismo da China no Século 21 é o tema do Sexto Encontro Brasileiro de 

Estudos Estratégicos e Relações Internacionais (EBERI VI).

| Dias 21 a 25/10, das 07h às 07h, no campus Gragoatá

Com o tema “A Grande Estratégia e o Desafio da Articulação de Políticas Públicas" será realizado

o III Encontro Regional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa.

| Dias 21 a 23/10, das 07h15 às 15h15, no campus do Valonguinho

Café com RH apresenta: Roda de Conversa com o tema: “Redes sociais, tolerância e saúde

mental/inteligência emocional na Universidade e no Trabalho”.

| Dia 24/10, às 16h, na cidade universitária de Macaé

Café com RH apresenta: Fórum de discussão com o tema: “Macaé: capital do Petróleo ou do

(des)emprego?”.

| Dia 24/10, às 18h, na cidade universitária de Macaé

http://www.uff.br/minhauff#block-panels-mini-3-colunas-2019
http://www.uff.br/?q=eventos
http://www.uff.br/?q=events/iv-simposio-uff-de-psiquiatria-e-saude-mental
http://www.uff.br/?q=events/iv-simposio-uff-de-psiquiatria-e-saude-mental
http://www.uff.br/?q=events/o-projeto-de-extensao-amor-em-cada-fio-em-parceria-com-o-projeto-mao-na-massa-capacita
http://www.uff.br/?q=events/agenda-academica-2019
http://www.uff.br/?q=events/agenda-academica-2019
http://www.uff.br/?q=events/ascensao-e-o-protagonismo-da-china-no-seculo-21-e-o-tema-do-sexto-encontro-brasileiro-de
http://www.uff.br/?q=events/ascensao-e-o-protagonismo-da-china-no-seculo-21-e-o-tema-do-sexto-encontro-brasileiro-de
http://www.uff.br/?q=events/inest-sediara-o-iii-encontro-regional-da-associacao-brasileira-de-estudos-de-defesa
http://www.uff.br/?q=events/cafe-com-rh-apresenta-roda-de-conversa-redes-sociais-tolerancia-e-saude-mentalinteligencia
http://www.uff.br/?q=events/cafe-com-rh-apresenta-forum-de-discussao-macae-capital-do-petroleo-ou-do-desemprego


Receba  as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail.

Informativo eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF.
Dúvidas e sugestões de pauta: dms.scs@id.uff.br ou 2629-5249

Você está recebendo este email porque está cadastrado na lista de contatos da Universidade Federal Fluminense

Caso não tenha recebido alguma edição, visualize aqui
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